
المالحظاتسنة التخرجالمعدلالدور الجنسالجنسٌة االسم الرباعً القسمالكلٌةالجامعةت

87.972008/2009االولانثىعراقٌةزٌنب كرٌم عوٌد جباري العجٌاوياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد1

85.382008/2009االولانثىعراقٌةحوراء عادل عٌدان خلٌل العجٌلًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد2

85.372008/2009االولانثىعراقٌةفاطمة عبد الرضا علوان ثجٌل العبودياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد3

82.172008/2009االولانثىعراقٌةنغم فلح حسن الربٌعًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد4

80.882008/2009االولانثىعراقٌةسماح عبد الحسٌن جاسم السهٌلًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد5

79.062008/2009االولانثىعراقٌةزٌنب قاسم هاشماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد6

78.092008/2009االولانثىعراقٌةرباب كامل علٌوي موزاي العبودياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد7

77.562008/2009االولانثىعراقٌةهالة عبد الستار عبد الجبار االمٌرياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد8

77.412008/2009االولانثىعراقٌةدعاء جبر حسٌن داغر البٌاتًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد9

76.42008/2009االولانثىعراقٌةسماح جواد كاظم جوٌد العجٌلًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد10

76.212008/2009االولانثىعراقٌةرؤى عبد الزهرة كاطع الساعدياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد11

75.942008/2009االولانثىعراقٌةانس حمزة نجم عبٌد المعورياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد12

75.492008/2009االولانثىعراقٌةسارة عدنان جاسم محمد الشمرياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد13

75.132008/2009االولانثىعراقٌةعائشة سامً هاشم مجٌد السامرائًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد14

74.872008/2009االولانثىعراقٌةاسراء عبد الرزاق احمد ظاهر العٌثاوياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد15

74.622008/2009االولانثىعراقٌةجوان سعٌد علً سمٌن الكثٌراللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد16

74.512008/2009االولانثىعراقٌةتنسٌم سعدون متعب  حسون المحٌاوياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد17

73.982008/2009االولانثىعراقٌةهدى شاكر خلٌف محمد العبودياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد18

73.932008/2009االولانثىعراقٌةرشا جمال مرجان عبد االمٌر التمٌمًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد19

73.762008/2009االولانثىعراقٌةرواء رعد حمزة جسام الخزرجً اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد20

73.542008/2009االولانثىعراقٌةاسراء صباح عباس محمد حسن الخفاجًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد21

732008/2009االولانثىعراقٌةهبة جاسم محمد  شاكر الراوياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد22

71.932008/2009الثانًانثىعراقٌةمروة لٌث محً ابراهٌماللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد23
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71.822008/2009االولانثىعراقٌةاالء نعمة عبد الحسٌن عرمش الواسطًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد24

71.812008/2009االولانثىعراقٌةاسراء كاظم عالن سلٌم العوادياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد25

71.552008/2009االولانثىعراقٌةسارة امٌر حسٌن جواد الجبورياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد26

71.542008/2009االولانثىعراقٌةاشراق حافظ ٌوسف جاسم الحسناوياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد27

71.5412008/2009االولانثىعراقٌةبتول زٌد عبود عوده الطائًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد28

71.542008/2009االولانثىعراقٌةعبٌر حسن سلمان عمران االنبارياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد29

71.372008/2009االولانثىعراقٌةمروة محمد علً حسون العامرياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد30

70.682008/2009االولانثىعراقٌةزهراء ستار صبحً الالمًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد31

70.562008/2009االولانثىعراقٌةنور نوري عبد االمٌر عبوداللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد32

70.452008/2009االولانثىعراقٌةنرمٌن نادر عبد القادر السورجًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد33

69.452008/2009االولانثىعراقٌةامال ٌاسٌن محمد خضٌر القرغولًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد34

69.312008/2009االولانثىعراقٌةشذى نعٌم هاشم مطرود الربٌعًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد35

69.062008/2009االولانثىعراقٌةعلٌاء عماد ناصر حسٌن الجنابًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد36

69.032008/2009االولانثىعراقٌةهبة مجٌد حمٌد نجم الجعٌفرياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد37

68.712008/2009الثانًانثىعراقٌةمروة نجم حمد علً السعٌدياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد38

67.762008/2009االولانثىعراقٌةنسرٌن عبد زٌدان حسن الفرطوسًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد39

67.62008/2009االولانثىعراقٌةهبة عدنان حاتم  هاشم العزاوياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد40

67.272008/2009االولانثىعراقٌةزمن عدنان نجم الربٌع الدلٌمًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد41

67.082008/2009االولانثىعراقٌةسارة عادل عجٌل عبد الشجٌرياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد42

66.972008/2009االولانثىعراقٌةهٌجاء ضٌاء الدٌن حسٌن علوان المعمورياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد43

66.862008/2009االولانثىعراقٌةرفل هادي مهدي علً القرغولًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد44

66.332008/2009الثانًانثىعراقٌةصابرٌن صالح جبار حسٌن الخفاجًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد45

66.152008/2009االولانثىعراقٌةزٌنب رعد كاظم زوٌر الزبٌدياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد46
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66.082008/2009االولانثىعراقٌةامٌرة عبد الواحد فلٌح الحلفًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد47

65.822008/2009االولانثىعراقٌةاسراء جودة جمٌل ضامن الشمرياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد48

65.612008/2009االولانثىعراقٌةفاطمة عبد االمٌر حسن المسارياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد49

65.572008/2009الثانًانثىعراقٌةمها كرٌم حافظ جابر الحٌدرياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد50

65.382008/2009االولانثىعراقٌةسمر كامل كاظم الدغٌراوياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد51

65.242008/2009االولانثىعراقٌةاشواق طالب مدب الجنابًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد52

64.872008/2009االولانثىعراقٌةسٌناء عبد الرزاق  مدب حمزة الجنابًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد53

64.852008/2009االولانثىعراقٌةاسراء خلٌل ابراهٌم حسٌن الربٌعًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد54

64.792008/2009االولانثىعراقٌةامال ٌاسر كمكم خزام الموسوياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد55

64.362008/2009االولانثىعراقٌةشهباء احمد حمٌد وناس الكنانًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد56

64.282008/2009االولانثىعراقٌةافتخار جبار كاظم سندال الربٌعًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد57

63.942008/2009االولانثىعراقٌةمالذ عبد الرحٌم سعٌد فرج التكرٌتًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد58

63.32008/2009الثانًانثىعراقٌةلمى عبد الكرٌم نعمة جبر الجبورياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد59

62.822008/2009االولانثىعراقٌةجنان علً حسن حمود العٌثاوي اللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد60

62.62008/2009االولانثىعراقٌةرنا صالح ذاكر خلٌل العانًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد61

62.562008/2009االولانثىعراقٌةرغد محسن علٌوي هادي االنبارياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد62

62.222008/2009الثانًانثىعراقٌةمروة حامد خمٌس صالح الجحٌشًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد63

62.212008/2009الثانًانثىعراقٌةاسٌل عناد حمد نصٌف الجنابًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد64

61.742008/2009االولانثىعراقٌةرغدة عواد صاحب عبٌس الحمامًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد65

61.612008/2009االولانثىعراقٌةاٌمان صالح اسماعٌل المالكًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد66

مسائ61.372008/2009ًاالولانثىعراقٌةحوراء احمد شاكر نعمة الجبورياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد67

61.072008/2009االولانثىعراقٌةشٌماء عبد هللا كاظم حسٌن التمٌمًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد68

60.562008/2009االولانثىعراقٌةصابرٌن حامد عبٌد صالح الزبٌدياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد69
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59.842008/2009االولانثىعراقٌةهبة قاسم هرٌس جواد  العجٌلًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد70

55.342008/2009الثانًانثىعراقٌةانتصار فاضل غزال اسماعٌل السعٌدياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد71

54.862008/2009الثانًانثىعراقٌةفرح صباح فرحان شبٌب البٌضانًاللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد72

54.572008/2009الثانًانثىعراقٌةاٌناس حمٌد شكر  محمود الزٌدياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد73

52.952008/2009الثانًانثىعراقٌةشٌماء حسٌن فلٌة حسٌن السعٌدياللغة العربٌةالتربٌة للبناتبغداد74


